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Vesmír je záhada sama o sobÄ›. Bílá hmota, Ä•erná hmota, temná energie, trpaslíci a díry, to v&scaron;echno nás
obklopuje a Ä•lovÄ›k si ani neuvÄ›domuje, co se tam dÄ›je a co je v&scaron;echno moÅ¾né... Na&scaron;la jsem pár
zajímavých bodÅ¯, které by se vám snad mohly líbit. I kdyÅ¾ kaÅ¾dý normální Ä•lovÄ›k ví o vesmíru hodnÄ›, pÅ™esto doufám
najdete nÄ›co, co jste je&scaron;tÄ› nevÄ›dÄ›li&hellip;
Pouze 5 % vesmíru se skládá z normální hmoty. 25 % je temná hmota a 70 % je temná energie.
Díváme-li se
na oblohu, slunce i mÄ›síc vypadají, Å¾e mají témÄ›Å™ stejnou velikost. Ve skuteÄ•nosti je ale Slunce 400 krát vÄ›t&scaron;í n
mÄ›síc. NicménÄ›, je také 400 krát od zemÄ› dál neÅ¾ mÄ›síc, coÅ¾ tento zrakový klam vysvÄ›tluje.
Na Uranu trvá jedno
období 21 let. KaÅ¾dý pól má 42 let sluneÄ•ního denního svÄ›tla, po nÄ›mÅ¾ následuje 42 let noÄ•ní temnoty. PrÅ¯mÄ›rná tepl
273 stupÅˆÅ¯ celsia.
NejchladnÄ›j&scaron;í místo ve vesmíru je docela dobÅ™e moÅ¾né najít i u nás, na Zemi. V laboratoÅ™i Wolfganga Kett
Massachusetts je to 0,000000000001 stupÅˆÅ¯ Kelvina. CoÅ¾ je -2571 stupÅˆÅ¯ Celsia. Myslete na to, aÅ¾ vám bude v zimÄ›
zima&hellip;
Lucy, hvÄ›zda v souhvÄ›zdí Kentaura je ve skuteÄ•nosti obrovský kosmický diamant o 1 864 712 049 423 024
128 karátÅ¯. Lucy je pojmenována po jedné písni od skupiny Beatles: Lucy in the Sky with Diamonds. Není nutné nijak
zmiÅˆovat, Å¾e nejspí&scaron; by bylo mimoÅ™ádnÄ› obtíÅ¾né tento diamant ukrást.
Helium je jedinou látkou ve vesmíru
která se nemÅ¯Å¾e vyskytnout v pevné formÄ›. Není prostÄ› dostateÄ•ná zima, aby dosáhla jeho bodÅ¯ zmrznutí.
Nejvy&scaron;&scaron;í hora na&scaron;í sluneÄ•ní soustavy je na Marsu. Olympus Mons je gigantický sopeÄ•ný &scaron
(podobnÄ› jako sopky nalezené na Hawajskych ostrovech). Olympus Mons je 26 kilometrÅ¯ vysoký a má celých 600
kilometrÅ¯ napÅ™íÄ•. Jen pro srovnání, Mount Everest je vysoký pouze 8,9 kilometrÅ¯.
Jeden z mÄ›sícÅ¯ Saturnu, MÄ›síÄ•
(Moon Titan) se mÅ¯Å¾e pochlubit ohromnými oceány zemního plynu. V Ä•ervnu 2010, objevili vÄ›dci analýzou dat mise Cassin
Huygens urÄ•itÄ› anomálie, které by mohly potvrdit pÅ™ítomnost organizmÅ¯ na bázi metanu.
Pouhým okem mÅ¯Å¾eme
zemÄ› vidÄ›t 8000 hvÄ›zd. Po 4000 na kaÅ¾dé polokouli.
Planeta jménem "Genesis Planet" je oficiálnÄ› 12 700 000 000 let stará, takÅ¾e je to nejstar&scaron;í nalezena planeta.
Pro srovnání - ZemÄ› je stará &bdquo;jen&ldquo; 4 500 000 000.
Ve vesmíru jsou lidé cca o 3% vy&scaron;&scaron;í,
neboÅ¥ se vytvoÅ™í více prostoru mezi disky na obratlích páteÅ™e. Na druhou stranu, lidské srdce se zase zmen&scaron;uje,
protoÅ¾e nefunguje ve vesmíru tak &bdquo;hard&ldquo; jako na zemi, coÅ¾ mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit ztrátu svalové hmoty.
I
normální Ä•lovÄ›k ví o vesmíru hodnÄ›, pÅ™esto doufám, Å¾e v mém Ä•lánku najdete nÄ›co, co jste je&scaron;tÄ› nevÄ›dÄ›li&
tÅ™eba vás to nabudí na pÅ™eÄ•tení mnoha dal&scaron;ích zajímavých informací, které by vás jinak ani nenapadlo hledat Ä•i Ä
MoÅ¾ná najdete nÄ›jaký zajímavý dokument, video nebo I sci fi pÅ™íbÄ›h, kníÅ¾ku.
Nebo se podíváte na nÄ›jaký pÄ›kný sc
který byste jinak nekoukli... GRÉTA
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